
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG)SONGKRAN SAKURA_NGO-HND 4N 14-20APR 2017_Sale 59900                                       - 1 - 

http://www.hijapantour.com/ 

 

 
 

 
 

 

            

** นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ “วดัคโิยมสึิ” ด่ืมนํ้าสามสายเสริมมงคลชีวิต  
** ร่ืนรมยช์มทิวทศัน์ดว้ยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่าน้ี 
** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” อาทิเช่น ปราสาทมตัสึโมโต ้และ ปราสาททาคาโตะ 
** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์  
** เปล่ียนอิริยาบถ “น่ังกระเช้าโอวาคุดานิ” ชิมไข่ดาํเช่ือว่าเสริมอายอีุก 7ปี 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 14 - 20 เมษายน 2560 (วนัสงกรานต)์ 

(หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองต๋ัวค่ะ) 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาโกย่า 
21.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
 

วนัทีส่อง เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคยีว - ออิอนพลาซ่า -  
วดัคโิยมสึิ(วดัน า้ใส) - เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 

00.05 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกยา่ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
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 นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพือ่เดินทางไปสมัผสักบั “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano 
Romantic Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่าน้ี มีมุมมองที่น่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มความ
งามของแม่นํ้า Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผา่นภูเขา หุบเขา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก  
**ในกรณรีถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลีย่นสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปน่ังรถไฟ 
JR         แทน** 

 
จากนั้นนาํท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหม่ืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่
(Bamboo Groves)” เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆที่ตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศที่แปลก
และหาไดย้าก ยิง่ถา้ช่วงไหนที่มีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มี
ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่
ทาํมาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 
ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนที่เราจะนาํท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคยีว
(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสญัลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก
สร้างขึ้นในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้น
เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ้ าที่ทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่ นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมววิ
ที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านชม “วัดคโิยมิสึ” วดัที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใชท้่อนซุงนาํมาวางเรียงกนัและไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” ที่เช่ือวา่เม่ือด่ืมแลว้จะ
ประสบความสาํเร็จสามดา้นคือ “สุขภาพ อายยุนืยาวและความสาํเร็จดา้นการศึกษา เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกอยา่งยิง่ อิสระกบัการเลือกซ้ือของที่ระลึกบนถนนสาย “กาน ้าชา” อาทิเช่นเคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว 
ขนมญี่ปุ่ น พวงกุญแจ พดัญี่ปุ่ นลายซากุระ ก็สามารถหาซ้ือที่น่ีไดเ้ช่นกนั และนาํทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no 

อาราชิ ยาม่า น่าเที่ยวนกั ใครที่รัก ธรรมชาติ พลาดไม่ได ้

ดว้ยมีครบ ทั้งป่าเขา ลาํเนาไพร แม่นํ้ าใส สะพานสวย อยูด่ว้ยกนั 

อีกวดัวา อาราม กมี็มาก และหลายหลาก กิจกรรม ใหเ้ลือกสรร 

ทั้งเรือแจว จกัรยาน ก็มีป่ัน ชอบความมนัส์ เชิญล่องแก่ง แหล่งหินงาม 

อีกไฮไลท ์คอืรถไฟ โรแมนติค ที่สุดพคี เม่ือใบไม ้ไดก้ลายสี 

ซากุระ บานสะพร่ัง อีกหน่ึงที สองช่วงน้ี สวยสุดยอด ตลอดกาล 

บรรยากาศ สองขา้งทาง ช่างงามนกั เสน้ทางหลกั เลียบแม่นํ้ า ตามไหล่เขา 
ลอดอุโมงค ์ขา้มสะพาน ผา่นลมเบา ดว้ยรถเก่า แบบโบราณ หวานเยน็เอย 
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Sato” เพือ่ชม เทศกาลประดับไฟ ที่น่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามคํ่าคืนของช่วงฤดูหนาว
ในทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟที่ยิง่ใหญ่ติดอนัดบั1
ของญี่ปุ่ น 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  พกัที่ HIKONE VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่าม ตลาดโอมโิจอจิบิะ - ย่านร้านน า้ชา - สวนเคนโระคุเอน็ - หมู่บ้านซามุไรนางามาจ ิ- ย่านโครินโบ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านสู่ “ตลาดโอมิโจอิจิบะ” คือตลาดช่ือดงักลางใจเมืองคะนะซะวะ เร่ิมเปิดใหบ้ริการเม่ือ 400 ปีก่อน
ในฐานะตลาดเชา้ ในยคุศกัดินา ตลาดแห่งน้ีเคยเป็นแหล่งอาหารสาํคญัของแควน้คะกะ และเร่ิมเปิดใหบ้ริการ
แก่คนทัว่ไปในปี 1904 หลงัจากนั้น ตลาดแห่งน้ีไดรั้บความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆจนไดรั้บสมญานามวา่ “ครัวแห่ง
คะนะซะวะ” คราครํ่าไปดว้ยชาวบา้นในทอ้งถ่ินและนกัทอ่งเที่ยวอยูเ่สมอ ภายในตลาดมีร้านคา้ประมาณ 170 
ร้าน จาํหน่ายอาหารทะเล ผกัสด เน้ือสตัว ์กบัแกลม้ ขนม ของใชใ้นชีวติประจาํวนั ดอกไม ้และสินคา้อ่ืนๆอีก
มากมาย ลองไปสมัผสับรรยากาศที่แสนครึกคร้ืนของตลาด พอ่คา้ส่งเสียงเซ็งแซ่อยา่งมีชีวติชีวา นอกจากน้ี 
ตลาดโอมิโจยงัมีช่ือเสียงเร่ืองร้านอาหาร คุณจะไดพ้บกบัเมนูขา้วหนา้ปลาดิบ และซูชิสดใหม่ 
จากนั้นนาํท่านสู่ “ย่านร้านน ้าชา (Chaya District)” คือสถานที่แห่งการเฉลิมฉลองและความบนัเทิง ซ่ึงเกอิชา 
(ผูใ้หค้วามบนัเทิงแบบพื้นเมืองของญี่ปุ่ น เพศหญิง) ใหค้วามบนัเทิงกบัผูค้นดว้ยการร่ายราํ และเล่นเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองของญี่ปุ่ นมาตั้งแต่สมยั Edo ตอนกลางของเมือง Kanazawa มีร้านนํ้ าชามากมายในอดีต ร้านนํ้ าชา
เหล่าน้ีถูกยา้ยจากกลางเมืองไปอยูใ่น 4 เขตในปี 1820 เขตร้านนํ้ าชาที่ใหญ่ที่สุดใน Kanazawa คือเขต Higashi 
Chaya การก่อสร้างบา้นเด่ียว 2 ชั้นถูกสัง่หา้มในสมยั Edo ยกเวน้ร้านนํ้ าชา ร้านนํ้ าชามีลกัษณะเด่นจากโครงไม้
ที่เป็นตารางเรียกวา่ Kimusuko ที่ดา้นนอกของชั้น 1 และหอ้งรับรองแขกแบบญี่ปุ่ นบนชั้น 2 เม่ือคุณกลบัมาที่
ถนน คุณจะพบทางเดินแคบๆ ต่อกนัเป็นเขาวงกต แถวร้านนํ้ าชาโบราณของเมืองน้ีรวมทั้ง Gion ของเมือง 
Kyoto และ Kazue-machi ของ Kanazawa ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของญี่ปุ่ น  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านผา่นชม “สวนเคนโระคุเอ็น” ตั้งอยูบ่นจุดที่สูงทางตอนกลางของเมืองคานาซาวะ ตรงขา้มกบักบัปราสาท
คานาซาวะ (Kanazawa castle) ของตระกูล Maeda ซ่ึงปกครองเขต Kaga ในยคุศกัดินา ( บริเวณ อิชิคาวะ 
(Ishikawa) และ โทะยะมะ (Toyama) ในปัจจุบนั) ดูแลรักษาสวนแห่งน้ีจากรุ่นสู่รุ่น จากสดัส่วนและความ
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งดงามทาํใหส้วนแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงใน สวนของขนุนางศกัดินาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่ น 
สวนเคนโระคุเอ็น มีสระนํ้ าขนาดใหญ่และเนินเขาที่สร้างขึ้น รวมทั้งบา้นเรือนหลายหลงัซ่ึงอยูใ่นสวน 
นกัท่องเที่ยวสามารถเขา้เยีย่มชมไดท้ั้งหมด สระนํ้ าขนาดใหญ่เรียกวา่ “Kasumigaike” เปรียบไดก้บัทะเลเปิด 
และเกาะซ่ึงเช่ือวา่มีฤๅษีอมตะที่มีพลงัพเิศษอาศยัอยู ่
จากนั้นนาํท่านสู่ “หมู่บ้านนางามาจิ (Nagamachi)” เป็นชุมชนซามูไรที่อยูด่า้นล่างของอดีตปราสาทคานาซาวา่ 
ปัจจุบนัเป็นพื้นที่ทางประวติัศาสตร์ที่ถูกเก็บรักษาบรรยากาศไวเ้ป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย บา้นพกัอาศยัของ
ซามูไร ผนงัทางทิศตะวนัออก ประตูทางเขา้ เสน้ทางแคบๆ และคลองเลก็ๆ อาทิเช่น คางะ ฮงัชิ(Kaga Hanshi) 
อาคารแห่งน้ีเดิมเป็นฟาร์มมา้ ปัจจุบนักลายเป็นสวนหยอ่มสาํหรับเดินเล่น ตั้งอยูใ่จกลางหมู่บา้นนางามาจิ 
จากนั้นนาํท่านสู่ “ย่านโครินโบ” เป็นยา่นเมืองที่มีช่ือเสียงของภูมิภาคโฮคุริกุ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่
ประกอบดว้ยร้านคา้ แฟชัน่และตึกอาคารที่ก่อตั้งมาอยา่งยาวนานแต่ยงัคงไดรั้บความนิยมจากวยัรุ่นและร้านขาย
ของ แบรนดเ์นมที่มีช่ือเสียง 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ APA KANAZAWA CHUO HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

     
 

วนัทีส่ี่  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ชมดอกซากุระ ณ เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจนิยะ (ด้านนอก) +  
                        ย่านซันมาชิซูจ ิ- คามโิคจ ิ- ปราสาทมตัสึโมโต้ (ด้านนอก) 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมสถานที่พเิศษสุด ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่ นโบราณ หมู่บา้นที่ไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซ่ึง
แปลวา่พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากนั ตวับา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย   
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นาํท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทั้งที่
ทาํงาน และที่อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ
กาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีที่แลว้ ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกซากรุะสีชมพูอ่อน เป็นฉากหลงัที่
สวยงาม (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยา่งยิง่ ใหท้่านเลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมือง 
ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ที่ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ 
และกล่ินไอในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ “คามิโคจิ” นบัไดว้า่เป็นสสถานที่พกัผอ่นที่มีช่ือเสียงอยา่งยิง่ ดว้ยทศันียภาพงดงามที่
ธรรมชาติไดส้รรสร้างขึ้น และไดรั้บการขนานนามวา่เป็นสถานที่พกัตากอากาศ ซ่ึง ณ ที่แห่งน้ีในสมยัก่อนยงั
ไม่เป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายนกั กระทัง่ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 มิชชนันารีชาวองักฤษช่ือ นายวอลเตอร์ เว
สตนั ไดค้น้พบสถานที่แห่งน้ีและไดเ้ขียนแนะนาํเมืองคามิโคจิในหนงัสือของเขา จนกระทัง่ปัจจุบนัจึง
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ซ่ึงท่านสามารถเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของ “สะพานคปัปะบาชิ” 
สญัลกัษณ์ของคามิโคจิที่ทอดขา้มแม่นํ้ าอะซึสะ เป็นสะพานแขวนที่ทาํจากไม ้หากยนืบนสะพานจะสามารถ
มองเห็นเทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางดา้นเหนือสวยงามมาก นาํท่านเดินทางสู่เมืองมตัสึโมโต ้
ชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สญัลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงาม
ที่สุดของญี่ปุ่ น ที่สามารถรอดพน้การถูกทาํลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงั ที่ทา
ดว้ยสีดาํสนิททาํใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอีกาดาํ ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกซากรุะสีชมพูอ่อน เป็นฉากหลงัที่
สวยงาม (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยา่งยิง่ 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พกัที่ AMBIENT AZUMINO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
   

บา้นชาวนา หลงัคาสูง มุงดว้ยหญา้ ออกแบบมา สูหิ้มะ ในหนา้หนาว 

ภูมิปัญญา คนโบราณ แต่นานเนา ญี่ปุ่ นเขา รักษาไว ้ไดอ้ยา่งดี 

คือบา้นทรง พนมมือ หรือกสัโช ยเูนสโก ้บนัทึกไว ้ใหรั้กษา 
สถานที่ หลายคนฝัน สกัวนัมา เยอืนสกัครา ชมความสวย ดว้ยตาเอย 
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วนัทีห้่า ชมซากรุะ ณ สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -  
                         ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น  

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านสู่ “สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ(Takato Castle Ruins Park)” เป็นสถานที่ติดอนัดบั 1 
ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประญี่ปุ่ น บริเวณรอบๆมีตน้ซากุระสีชมพสูายพนัธุโ์คอิกงั(Kohigan)ประมาณ 
1,500 ตน้ เร่ิมปลูกในปี 1875 และเปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม มีการจดัเทศกาลดอกซากุระเป็นประจาํทุกปีใน
เดือนเมษายนทั้งเดือน โดยการตกแต่งสวนใหมี้บรรยากาศของเทศกาลที่คึกคกั นอกจากน้ีประมาณกลางถึง
ปลายเดือนเมษายน ช่วงดอกซากุระบานเตม็ที่ กจ็ะเปิดไฟที่ประดบัประดาไวต้ั้งแต่ 18:00-22:00 ผูเ้ขา้ชม
มากมายต่างพากนัมารวมตวักนัที่น่ี ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกซากรุะสีชมพูอ่อน เป็นฉากหลงัที่สวยงาม 
(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยา่งยิง่ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล 
นาํท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ  
นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟเวลาอนัยาวนาน ในการไหล
ลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อนํ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้ าที่อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าที่ใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 
1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย 

 
 พกัที่ FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบ
ไม่อั้น 

 พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

โอชิโนะ ฮกัไก ทั้ง 8 บ่อ ที่น้ีหนอ ก่อนเคยเป็น ทะเลสาบ 

กาลเวลา เปล่ียนใหเ้ป็น พื้นที่ราบ โปรดจงทราบ ทุกอยา่งลว้น จากฟูจี 
มีของกิน มากมาย ใหท้่านลอง ที่หน่ึงตอ้ง นํ้ าแร่ แกก้ระหาย 
อีกของดี โอทอ๊ป ก็มากมาย เงินอยา่จ่าย เพยีงแค่ชิม ก็อ่ิมเอย 
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วนัทีห่ก ล่องเรือทะเลสาบอาชิ(ล่องยาว 30นาท)ี - น่ังกระเช้าโอวาคุดานิ - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - ย่านชินจูกุ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํทุกทา่น “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องยาว 2สถานี ประมาณ 30นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพือ่ใหท้่าน
ไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟ
เม่ือกวา่ 3,000 ปีที่แลว้  

 
จากนั้นนาํท่าน “น่ังกระเช้าหุบเขาโอวาคุดานิ” หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือ
หลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนํ้ าร้อนผดุขึ้นมาจากใตดิ้น นํ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของกาํมะถนัอยูด่ว้ย
โดยความร้อนของนํ้ าที่ผดุขึ้นมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที่ตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสี
ดาํสนิทซ่ึงคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ดาํหน่ึงฟองจะทาํใหอ้ายยุนืขึ้นเจด็ปี”  
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้
และสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้
สาํหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้นนาํท่านสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของ
กรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนั
ขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

ขอนาํท่าน ล่องเรือ สูดอากาศ ในบทบาท โจรสลดั หลากสีสนั 

ชมทะเล สาบอาชิ ที่รู้กนั เบื้องหลงันั้น คือฟูจิ ที่งดงาม 

ระหวา่งล่อง เชิญท่านลอง ขึ้นดาดฟ้า สอดสายตา มองหา โจรสลดั 

และฟูจิ แลว้ถ่ายรูป ดว้ยชดัชดั ค่อยมาคดั รูปลงเฟส เสร็จการณ์เอย 
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วนัทีเ่จด็ สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม   
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  14 - 20 เมษายน 2560 (วนัสงกรานต)์ 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 59,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  57,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -21,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 13/12/2559) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
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o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
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o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้
เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


